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Fat Fritz, ett självlärande schackprogram
Hej alla!

Ari här!
Sedan den 27 mars är Fat Fritz det högst rankade schackdatorprogrammet med 3619. Fat Fritz är
programmerat på samma vis som Alpha Zero och Leela Zero, dvs som ett neuralt självlärande
program. Alla som äger Fritz 17 kan upplåta sin Fat Fritz-kapacitet till att förbättra Fat Fritz. På så vis
blir Fat Fritz bättre hela tiden.
Fat Fritz har nu hunnit spela mot och besegra alla ledande schackprogram. T.ex:
Fat Fritz w471 - Stockfish 11 64-bit 4CPU: +19 -9 =72

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=da841f0d53&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1666012437165396621&simpl=msg-f%3A16660124…
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Det är ChessBase i Hamburg som ger ut Fritz. Deras senaste version är Fritz 17. De första
versionerna kom ut i början av nittiotalet och kostade då 4000kr! Redan då ett fantastiskt program.
Genom åren har Fritz sålt mest av alla program. Det har inte alltid varit det starkaste programmet.
Men Fritz har alltid lett utvecklingen framåt på områden där de andra varit mindre intresserade.
Basfrågan har varit. Vilka funktioner kan vi hitta på som hjälper klubbspelaren att utvecklas?

Fritz 17
888:-

Priser inkl. moms

Frtiz 17 hjälper dig att studera öppningar. Bygg upp din repertoer genom att markera partiet
du tittar på. Klicka om det ska ingå i din vit eller svartrepertor. Du kan ladda upp din repertoar
och se den spelas igenom på skärmen. Eller ansträng dig mer genom att gissa dragen i din
repertoar.
Du har taktik- och visualiseringsträning i Fritz 17.
Tillgång till miljoner partier, och stora öppningsbibliotek.
Du kan lägga in dina partier och få de automatanalyserade med träningsfrågor.
Fritz 17 (Fat Fritz ingår) kostar 888 kr, och i det priset får du även:
6 månaders medlemskap i ChessBase Premium. Då får du tillgång till över 200 videofilmer
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=da841f0d53&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1666012437165396621&simpl=msg-f%3A16660124…
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online, med GM som Karsten Müller (slutspel), Simon Williams (svåra gissadragpartier),
Daniel King (allt möjligt), Adrian Michalchisin (öppningar, mittspel, slutspel), Loek van Wely,
Bojkov, Shirov, Davies med många fler.
Med ChessBase Premium kan du logga in via deras app och få tillgång till dina baser och
träningsverktyg genom mobilen.
Fritz 17 är ett fantastiskt program. För att du ska förstå hur stort och omfattande programmet
är så har vi länkat till manualen som är på 400 sidor! (Klicka på produkten ovan) Fritz 17 är
ett program som du kan växa med livet ut.
Rankinglista:

https://www.computerchess.org.uk/ccrl/404/index.html

Vi lägger upp programmet portofritt veckan ut. Ifall du beställer något annat samtidigt tar vi
bort fraktkostnaden manuellt på din beställning.
Ifall du vill beställa programmet som en nedladdningsbar fil så kan du kontakta oss så ger vi
dig instruktioner och då kan du betala t.ex. via Swish. Skriv till: info@schackbutiken.com

schackhälsningar
Ari
Vill du inte längre prenumerera kan du avanmäla dig från nyhetsbrevet här:
Avanmälan från nyhetsbrev
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